|

Langganan
Etjeran

316

d. Adm. : ye 2 Jogja
... Telp.

20:

HARIAN

DITERBITKAN

OLEH

BADAN

PENERBIT

,KEDAULATAN

nggalkan Indonesia,

PSII

.jg terachir dgn.
arno memberikan
eterangan diantara lain adalah sbb: ,.$ 1 adalah penjokong
daripada perhubungan dalam kerdjasama jang baik antara
a
$ neKerdjasama

ruh Tjabang2

Oo.

itu beliau mengulangi
pendirian pem. Indonesia

(akan

hadap masalah

Irian, dan ber

ia mempunjai

'harapan baik, bahwa kabinet

“akan segera tersusun

c.

dalam

Mosi

Supaja ajat II dari

Wondoamiseno
sanakan.

dlm ming

“gu ini djuga. Achirnja

Djawa Ti-

b. Supaja'pada
tahun 1951
Irian sudah
dimasukkan kedalam Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.

dap Irian dapat dipenuhi
4 tahun ini djuga.
|. Selandjutnja Presiden men
bahwa

Dja

segera

cs.

dilok

. pembitjaraan dengan wartawan

WANITA IKUT SERTA UTK.
PEMBESAR PRODUKSI.

— tsb Presiden menerangkan bah-

wa dalam bulan Agustus

atau

. awal bulan September jad Pres.
ag

Berdjoang beserta rakjat. Sjang

Palem-

ke

berkundjung

“akan

hai lainnja untuk memperbanjak
produksi adalah kewadjiban jang
terutama bagi kaum wanita, de-

bang, Bangka, Riau, Pontianak, -

—

Bandjarmasin

“dan

2 “De 2Ia menjatakan:

Samarinda.

Saja

berharap

ana masalah

Irian”

dapat

saikan oleh

Belanda

dan

ndonesia mudah2an saja menda
pat kesempatan

untuk

mengun-

djungi negeri Belanda

Sebalik-

nja saja

menghargai bila

Ratu

Juliana suka mengundjungi
»

lonesia.

Derik:an

In-

Presiden

PRESIDEN

KE

Presiden Sukarno

|

terbang dari Djakarta ke

(dulu kepala pemerintah
t Maluku Selatan teruta

menjambut lahirnja ne1 jesotuan dengan penuh kcibiraan dar: berkejakinen ur-

memeliharanja dan 2. resolu
mbaga Gabungan Organisasi
da dan Tani Djawa Barat

menjatakan, bahwa mereka
gan sikap tekad jang
bulat
akan taat patuh pada pemerinta-

han. Sukarno - Hatta, jg. berdasar

kan proklamasi

f | Ant. eng
tg

Trua
tmn

2. Parlemen
.

17 Agustus "45.
Kk

reces!

Dalam sidang kemarin malam
h. di
kan, bahwa parleakan

beristirahat mulai Sab-

ni sampai Ming gu 17 Septere-

Sore nanti para
anggauta
n mengadakan suatu
perte
1: perpisahan.

Dalam sidang
utuskan

malam itu djuga

df mendjadi
ya

P—

take

6

mengangkat

mr.

sekdjen

IA PE ar

g.”
Blok

Su-

parle-

» Beberapa golongan — di parle“ae
ya

ten telah bentuk suatu blok pem
tan jang kini telah punja

| anggota
1

diantaranja

masuk

| djuga fraksi Parkindo, front bu0..rul dan front tani. Diantara: proOt

Kk

gran,

mbangunan jang

pe

akan

di

oleh blok tsb. ialah

jak

:

MEMBANGUN.

Sebagai hasil kundjungan

Djaksa

Tentara

Mr.

Tirtawinata.

Bantulah

Panitya

damaian

per-

dunia!

nja, terutama

mengenai

minnja keselamatan
dan anak2.

terdja-

bagi

wanita

.

nan ini, terutama karena semua
keputusan — harus
dinantikan
dari Jogja lebih dulu.
Ekonomi jang kuat dapat diatur begitu

rupa hingga bukannja sadja Sumatera Selatan akan sanggup
»Selfsupporting”, tetapi djuga da
. pat mengisi kas negara sebanjakbanjaknja.

langkah

pertama”

berotonomi

jang

disjahkan Undang-

pen Agan propinsi Suma

agai propinsi oto

ini kini sedang dalam
naan.

nita Shanghai jang pertama jang
berachir tg. 17 jl. sesudah bersidang selama 6 hari.
Federasi . Wanita
Demokrasi
Shanghai telah dengan resmi dilan
tik dalam sidang jang terachir da .
ti konperensi tsb.
Federasi tsb. mempunjai
ang.
gota
sedjumlah
lebih 300.000
orang wanita dari segala lapisan,
separo diantaranja adalah. kaum
buruh. Ant. NCNA.

Siapa

Konsol

Konsul Djendera'

RRT

di-

kemudian

perlaksa-

Sementara itu kota (gemeente)
Palembang telah mulai
“ dengan
rentjana2 pembangunan,
seperti
pendirian rumah2 jang kini
sa-

jang

pertama
untuk Indonesia
Ho
Ying dengan menumpang kapal
»Tjitjalengka”
dari Hongkong
kemarin
pagi tiba dipelabuhan

Tandjung Priok disambut
a. 1.
oleh Wk. Kementerian LN
Mr.
Utoyo dan wakil2 perkumpulan
Tionghoa di Djakarta.
Konsul
Djenderal

Ho

Ying

disertai

24

orang staf jang akan dipekerdja
kan pada kedutaan RRT

Pengurus Besar Gerwis (Gera
kan Wanita Indonesia
Sedar),
jang berkedudukan di Semarang,
setelah mendengar dan mempertimbangkan berpendapatan, bahwa:
I. Usaha Panitya itu sesuai
dengan perdjoangan Gerwis.
UH. Usaha Panitya itu sesuai
dengan tuntutan wanita seluruh-

: meningkat lagi kebawah, marga2
Gu- otonomi. Perombakan besar2an

“Isa ke Jogja baru2 ini, dengan k:
utusan sidang kabinet tgl. 12

1 $

z

DAN

RD.

ten2

E

ag umatera Selatan, Dr. M.
s, telah

ia

— mulai dengan penjusunan kabupa-

#4

- SUMATERA SELATAN
2.

ba

TIRTAWINATA
DILANTIK
Kemarin pagi dirumah kediaman Gubernur Djawa Barat M.
Sewaka di Badung dilakukan upa
tjara pelantikan Ketua Mahkama
Tentara dan Djaksa Tentara dari
Priangan. Upatjara dihadiri oleh
pembesar2 sipil dan militer. dan
dimulai
dengan
penjumpahan.
Sebagai Ketua Mahkamah dilantik Mr.Dr. Kusumahatmadja dan

Sebagai
Se RON

melalui Su

11
Pembangunan

-

Ma-

lang dan dari sana terus ke Bli
tar. Djika tidak maka perdjala
Ama Se

t diBuru) jang menjeta-

1"

hari

rabaja dan Kediri.

KAWAT.

1. Kawat dari A. A. Latu-

Fonsina

pada

Rebo tg. 30 Agustus jad akan
berkundjung
ke
Blitar. Djika
djalan Malang—Blitar memung
kinkan, maka
presiden
akan

Aa amkae DE. — "KUSUMKHATMADIA
Presiden telah di-

baru2 ini oleh

| terima

mikian resolusi dari konggres wa

BLITAR.

nan akan dilakukan
TERIMA

di

Dja-

karta, antaranja
terdapat 3 orang Konsul dan 2 orang Attache militer,
Kepada para wartawan
jang
turut
menjambut
kedatangan-

nja dipelabuhan Tandjung Priok
Konsul Djenderal Ho Ying
be
lum mau memberi sesuatu kete
rangan dan hanja djandji

akan

memberi kesempatan dilain wak
tu kepada para wartawan tsb.
Dikapal Tjitjalengka Konsul
Djenderal
Ho Ying menumpang
di klas 2 sedang 24 orang stafnja diklas 3. Menurut keterang
“an dari kalangan anggauta2 staf
nja Konsul Djenderal Ho Ying
adalah orang jg sederhana.
Di Djakarta Konsul Djenderal
Ho Ying bertempat tinggal
di
hotel . Des Indes
sebagaimana
djuga duta besar RRT Wan Yen
Shou sedang anggauta2 staf kedutaan
RRT
tinggal
dihotel
Chiao Thung
Djakarta
kota,
Konsul Djenderal Ho Ying ber
umur Ik. 40 tahun berasal dari
pulau Hainan dan belum beriste

Agustus.

Su

oa
1

SB
2

meh

3»

Se ea
x

3

ah
Li
NUN Ya

4

aa

Keamanan

henti2 muntahkan

di

RA

'Pembitjaraan dengan formatur
Natsir dengan
partai2 fraksi2
dan orang2 perseorangan
masih

Tak

«ON,

berdjalan

Berita front selandjutnja
njatakan utara masih terus mendesak
ke arah timur Taegu. Disebelah
barat daja Taegu sesudah patroli

Tentang

UNTUK MENDIDIK
RAKJAT.
mendo-

di

aa eko
dan mendjadikan film
sebagai
alat jang
kuasa untuk
mendidik massa telah diumumkan
oi
kementerian
kebudajaan
Tiongkok.
BN
aturan2 itu, film2 jg.
progressif dari luar negeri akan
dengan

baik

di

Tiong-

datang dan mengddjak berunding

dag buruhnja Seperti diketahui,
haru2 ini buruh bengkel ..Setia”
mengadjukan tuntutan jg mendadak kepada Djawatan Yerburuhan dan Sobsi supaja
bertindak
1
6
“if
L
Y“Perusahat
eta

hakim

RRT!

tsb tentang

dengan

amaknja

jg di

mintanja pengakuan, tetapi oleh
beberapa sjarat jang belum sempurna belum dapat dikabulkan,
sewaktu itu.
Kata2 jang diutjapkannja
diwaktu itu adalah
menurut proces verbaal jang diakuinja kemu
dian dalam persidangan kemarin
dengan menggunakan
kata2 ,G.
V.D. dan smeerlap” sambil memu
kul medja
dan menentang.
Dibawah ini kata2 jang mendjadi perkara itu :
Penkaiagi »Saja ini bukan maling!
Apa tuan kira ! GVD Smeerlap !
'U heeft mij niet af te snauwen,
dan dengan memukul

medja,

,,als

u mijn verzoek niet wilt toestaan
dan

doet

U het

maar

niet,

Indonesia.

(Ant.)

Inst.

Djurnalistik

,,KITA”

pada

Sipembawa

Ba AN

1

.

AT

pistol ' meletuskan

tembakannja, maka lalu dibalas
dengan heibatnja oleh sekawanan
perampok

tadi. Dan

serenta

de-

kat, oleh sdr. lurah stengun diberondongkan, hingga sebuah sepe.
da jang dipikul oleh perampok2
itu dilemparkan,

dan

mereka

lari

tunggang langgong.

Barang2
I. seharga

jang

dirampasnja k.

f. 2.500,—

Rakjat sekarang mulai gelisah
lagi dan mengharap pembersihan
didjalankan terus hingga anasir2
perampokan itu lenjap sama
sekali.

awal

dibuka sebuah

an

BARANG2 MAS KUNA DIKETE
d
MUKAN

kolah ini memberikan
kesempatan bagi pemuda2 keluaran Sekolah Rakjat 6 th. untuk dididik da
lam ilmu perdagangan, hingga se

Penduduk desa Bumisegoro ter
masuk dalam katjamatan
Borotelah tammat mereka-akan membudur Magelang, pada bebrapa
punjai-ketjakapan #melebihi.-dari « harj jang lalu waktu mengerdjatingkatan diploma. boekhouding
kan tanahnja di pategalan telah
menemukan barang2 kuna
dari
A dizaman Belanda. Bagi murid2
emas berupa 1 buah klantangan
keluaran SDN jang ingin melanemas, 1 buah mainan emas
djutkan
peladjarannja
ketingdan
katan jang lebih tinggi, dapat ma
3 buah tjintjin ketjil semuanja
suk di Sekolah Ekonomi. -Meneadalah dari emas muda 14 dan
16 karat. Menurut orang2
ngah (SEM). 3 th.
jang
mengerti dalam hal itu barang?
Bagi murid2 tammatan
SEM
jang mempunjai inginan dan ketadi seberat125 grm ditaksir har
ganja f 1.200.—
sanggupan untuk menuntut pelaS
djaran diperguruan tinggi perdaMustam demikian mamanja 1g
gangan, diploma dan ketjakapan
menemu barang? kuna tadi, telah
pengetahuan umumnja di SEM da
menjerahkan barang? tsb kepada
pat didjadikan sjarat memasuki
jang berwadjib.
salah satu faculteit perdagangan
dari Perguruan Tinggi (universiLAMBANG TUNGGAL Djlteit). Diadi hak mereka sama dg.
WA.
murid2 keluaran SMA.
Pertemuan penutupan Panitia
. Menurut rentjana Kementerian
Peringatan Proklamasi KemerdePPK. dalam Sekolah Dagang Nekaan 17-9-1945
dilangsungkan
geri jang akan dibuka
nanti malam di Kepatihan Jogja.
dibanjak
kota2 di Indonesia, akan diadjarMalam itu Panitia Tata Wira
kan selain dari vak ilmu
perdama, sebuah panitia jang bertudju
gangan, seperti memegang buku,
an ikut berusaha
mempertinggi
steno, mengetik, hukum
dagang,
deradjad kesenian Djawa chusus
pengetahuan barang2, ilmu

nja jang berkedudukan di Jogja,

diiwa

dll. ' djuga

akan menjadjikan lagu gending
»Lambang Tunggal Djiwa” tjip-

Indonesia,

sedjarah,

taan sdr Tjokrowasito. Gending-

tatane-

tsb menggambarkan perdjuangan
mulai proklamasi 17-8-1945 hing

ilmu
ilmu

ga terbentuknja Negara Kesatu-

&

an.

Limboro :

Pembentukan
Ka

program
Bekas Acting Presiden NIT Hu
sein Puang Limboro atas pertanja
an wartawan
R.D. menerangkan
bahwa program jg. terpenting dari Negara Kesatuan sekarang ini
jalah
selekas2nja ' membentuk
konstituante dengan dijalan pemilihan umum.
Djika pemerintah
dalam hal ini segera menetapkan

sikapnja, maka salah faham dian-

konstituante

terpenting

membentuk kabinet akan berhasil
baik.
$

Bekas

acting presidea NI T

Puang Limboro itu seperti diketa

hui baru
mengadakan istirahat
bersama2 Presiden Sukarne di
Tjipanas.
Menurut
rentjana
Puang Limboro akan kembali ke
" Makassar hari ini. RD.

tara kita sama kita akan segera le
ajap.
:

Mengenai pembangunan ditegas
kan, bahwa pokok2 pembangunan

jg. harus lekas didjalankan " jaMenurut keputusan Konggres
lah perbaikan perhubungan, pem
Persatuan (ke IV) S. B. G. di Su
rabaja : maka Sarekat Buruh Gu . berantasan buta huruf. '
la tidak pernah mengundurkan di
Terhadap ditumd jukitja Natsir
ri dari Sobsi malahan konggres
sebagai forma
|
i
penghaj
menguatkan S. B. G. tetap angpresiden itu san
. dalam “
N
gota Sobsi.
irapannja usaha
#4
:
:

perampok

itu.

Sekolah Dagang Negeri 3 th. Se-

Hwsein Puang

TJALON
WARTA.
».
WAN
sing
Tadi malam di pressroom Jogja,

oleh

ini

akan

Mendon

2

gema

SELOSEN

depan

gara, menggambar,
kimia,
bumi, ilmu alam, aldjabar,
hitung, olah raga, dil.

jg.

merasa
kewadjibanmelindungi kehormatan
Hakim
negara

Ini, dikota

bulan

desa

menjegat perdjalanan

didapat kabar, sebagai hasil dari
kundjungan Inspekteur Kementerian Pengadjaran dan Kebudajaan bahagian pengadjaran perda.
gangan dari Jogja di Palembang
baru2

11 malam, sdr. Har

(Kebonarum),
serenta
mendengar tembakan
senapan
diarah
desa Somolinggang tadi, maka
bersama 2 orang temannja, dgn.
membawa seputjuk stengun, dan

menterian
keamanan
tersendiri,
demikian kalangan itu. (Ant.).

hasa

sia, sedang jang
mendjatuhkan
hukuman kemarin itu seorang

Indonesia,

Pada djam

djoatmodjo, lurah

pengetahuan umum seperti bahasa Inggeris, bahasa daerah,
ba-

Hakim dalam pengadilan Indonebangsa

dan
bulan

dan tjarik desa Karangduren.

setudju sekarang ini kementerian
keamanan itu tidak diadakan.
Dalam pada itu pada umumnja
diakui perlunja diberikan perhatian ajang lebih besar kepada organisasi dan pembangunan kepolisan dan hal2 jang bersangkutan dengan itu,
hal mana harus
diusahakan walaupun tidak dengan djalan membentuk satu ke-

djual - beli, ekonomi,

maar

ik laat mij miet als een dief behandelen”.........
Perlu diterangkan bahwa jang
memaki ini seorang Tionghoa dan
Hakim jang dimaki
itupun seorang Tionghoa jang berpangkat

Hakim

— dalam

rangduren terdjadi perampokan
dirumahnja
pensiunan 'Kamitua

Dari kalangan DjabatanP P K

BURUH.
.SETIA”
TUNTUT
Bengkel , Setia” jg telah ditutup sedjak 14 Juli dan ditinggal
kan oleh madjikannja dng tidak
memberitaukan sebab2nja kepada
buruh, Madjikan tsb mendadak

ketika ia bersoal djawab

keama-

SEKOLAH DAGANG NEGERI
DI PALEMBANG.

kok, tetapi akan melarang tilm2
jang merusak. Ant. NCNA.

Djen.

kementerian

Oleh karena itu lebih banjak jg.

buah randjau darat. (Ant. U.P.)

diterima

Kebonarum

s Karangnongko,

gian tidak pula urgentnja
berdasar atas pertimbangan praktis.

Naktong tapi mereka derita keka
lahan besar setelah melanggar se-

jang akan

Di kaonderan

pada

nan beberapa pehak "tidak setu
dju diadakan sekarang. Dan seba-

utara malam djum'at jl. pasukan
utara berhasil njebrangi sungai

5 Peraturan

bahwa

umumnja orang setudju diadakan
Agustus ini sudah lebih dari 12
kementerian2 pertanian dan peri- : kali terdjadi penggedoran2, dan
kanan dan pekerdjaan umum terjang paling belakang pada hari
sendiri sebagaimana diandjurkan
Rebo malam tgl. 23/24-8 ini didepanitia bersama RIS dan RI itu.
sa Somolinggang kelurahan Ka-

peluru atas

rong tumbuhnja industti film

PERAMPOKAN2 DI KLATEN
GIAT KEMBALI.

terus. Dari beberapa pe

hak didapat kabar,

bukit2 jang telah diduduki utara

FILM

masih djadi

persoalan

ban-

“telah diberikan surat keterangan
ri. Ant.
tanda tamat beladjar kepada 12
murid jg telah mengikuti karsus
DUA BULAN PENDJARA KARE
1 tahun.
NA MENGHINA SEORANG
Dari 60 orang jang mula? ikut
HAKIM.
: beladjar, hingga tamat
hanja ting
Pengadilan Negeri di Djakarta
gal 12 orang.
telah
mendjatuhkan
hukuman
pendjara dua bulan terhadap seSG:
TETAP ANGGOTA
orang Tionghoa. bernama T.E.WV.
SOBSI,
pekerdjaanCommies
Redacteur

ngat kekurangan, pembelian se-'
pada salah satu kantor pemerinuah kapal - penjeberang (veertah di Djakarta.
pont) jang menghubungkan hulu
tan dalam waktu jg.
Ia dipersalahkan telah mengedan hilir sungai Musi sebagai .
at #diharapkan m3
luarkan kata2 jang kasar dan ber
tambahan dari 2 buah jang sudah
1
usah pembangunan
ada, Rgntjana untuk ini, sebanjaks “sifat makian dan menghina kepa
aparigah.
Diwaktu
da seorang Hakim Pengadilan Ne
telah didapat persetu2 ig
geri
dalam salah satu kesempatan.
Pusat.
ntah
pemeri
# djuan dari
115

s3 kaptag dbona

tak

sia.

supaja tuntutan Indonesia

K rangkan,

PSII Wilajah

NOMOR 191 — TAHUN VI.”

S.P.S.)

Djum'at

belah Taegu sesudah mereka tak
berhasil menerobos ke Taegu, Sentara itu pesawat2 Amerika

tuskan mendesak kepada Pemerintah Negara Kesatuan
Repu
blik Indonesia:
a. Supaja selekas
mungkin
tentara Asing ditarik dari seluruh
halaman tanah air kita Indone-

pres.

Utara

tuan tank dan berhasil usir tentara Selatan dari daerah timur dise

TIMUR!

PSII

Korea

serang lagi Taegu dengan

mur dikota Malang, telah memu-

baik

Demikian

ada lagi pokok2 perselisihan jang besar.”

tidak

Pasukan

wa Timur pada- tg 18-19 Agustus 1950 jang dihadiri oleh selu-

dan Indonesia

“hanja mungkin, djikalau antara negeri Belanda
|

jg

DJAWA

Konperensi

“geri Belanda dan Indonesia. Oleh karena itu suasana jang diper
| lukan utk kerdjasama jang sudah ada harus dipelihara. Djika
ada, harus ditjiptakan.

2 (ANGGAUTA

TAEGU.,

1 Kerdja sama | Bid dan Indonesia baik
Kalau pokokspokok perselisihan tidak ada
00001
Sebelum wartawan istimewa ANP n
ia berkesempatan mengadakan pembitjar:
Pres. Sukarno. Dalam pembitjaraan tsb.

RAKJAT

USAHA UTARA MENJERANG

.

itu belum

f 6—

.

| milimeter 1 kolom f 0:50

UMUM

u

suasana

.

Advertensi :

3

. Malam Telp. 340.
PTU 26 AGUSTUS 1950.

-

.

»
-

|

Soekarno:

.

SAREKAT SEKERDJA DJAWATAN PADJAK 4 418 DIBENTUK
. Dalam rapatnja pegawai Inspeksi Keuangan Jogjakarta pada tg 17 Augustus 1950, telah di

bentuk Sarekat Sekerdja Djawa-

ak, dengan azas dan tu-

tan
"1

le ipersatu!

watan

Padjak

'

AULATAN RAKJAT”
SIDANG

1

F Dari'Irian Barat:

trasi
infil
nda usirtakut
| BelaMulai
golongan Amberi
dari Irian. Mereka kebanjakan pegawai2 dari maatdiusir oleh pihak Belanda. Kepada ,,K. R.”
asing dan:
dan

|
»

waan

'

nera

ii

bahwa

1g

mereka

kalangan raKjat ga Iria

|

mengadakan infiltrasi dan propaganda di

|. mempertahankan Irian.

perdjuangan kita

asli supaja membantu

lain putusan tsb. sidang putuskan

telah
| Selandjutnja mengenai peng- “propaganda Belanda kini
Hollandi
Irian”
hidupan bangsa Amberi (bukan -terbit ,,Warta

susunan panitia permusjawaratan,
panitia rumah tangga dan panitia
perantjang
anggauta.

dia dibawah pimpinan N. Jouwe,

“asli) diterangkan, bahwa peng-

hidupan mereka sangat dipersu ' Kasieppo dan J. Ariks. Demikian

“ninggalkan Irian.

|

tipegawai2 jg diusir itu.

Belakangan

| ini-banjak dilakukan pena
n2 jg

| An

Olen Beiall
serampangan

Haber

:

di-

3

,,RMS”
“terhadap pemberontakan 2an
de
ang
ter
u
lak
ber
on
Amb
-.di

di Balikpapan,

pa hari ada

Ke-

mis kemarin ditunggu kedatang

'annja kembali di Djakarta.
Perlu dikabarkan, bahwa sesu
:
mangan mengirimkan bahan2
kembali dari Makasar untuk
dah
de
kan
“kanan, obat2an jg dilaku

|.

ngan mengadakan perhubungan

peristiwa

menjelesaikan

disana,

maka Djenderal Major Scheffe“dengan luar negeri.
pergi ke Balikpapan untuk
'Jaar
Disamping itu orang2 Ambon
—.
s adanja pasukan2 KL
menguru
"jg pro RMS mengadakan organidi Balikpapan itu.
ada
jang
0.5 sasi setjara legal dan ikut serta
n lain jang
mekalanga
Dari
—. membantu usaha Belanda untuk
t
ke
mendapa
Antara”
,,
ngetahui
disana.
a
mempertegang suasan
Perkelahian

antara- orang2 Am-

.“bon itu-dengan

suku2

bangsa

't
diah
Malaya dan. Borneo Inggeris untuk mendatangkan

um buruh dari daerah2 tsb utk
menggantikan kaum buruh Indo

| nesia jg telah pergi. Bulan

ini

' telah dimulai dengan mendatang

' kam orang2 dari Borneo Inggeris
| dan Malaya itu.
A2
a

Djuga kaum Indo ter-

|
—.

Atas

pertanjaan . mengenai

penghidupan kaum Indo disana,
—
dinjatakan bahwa apa jg baru2
. ini diterangkan
oleh Yamin
jang antara lain mengatakan,
. bahwa moreel mereka mendjadi

. merosot, oleh orang2 jg

Kempen

disusun setja-

ra

ka-

diusir

Dari

pihak

baru
jang

bersangkut

.an didapat kabar,
bahwa soal
penggabungan - kementerian2
.penerangan 'RIS dangRI kini te
lah beres
dan tinggal
“penje“Jlenggarakannja.

Diterangkan-

nja
.bahwa pembentukan
kementerian penerangan
negara
.kesatuan

ini akan

disusun setja

ra baru sama sekali jarg pegawai2nja terdiri ' dari pegawai2
:kempen

RIS

dan

RI.

Sebagian

besar-dari tenaga2 kempen
dan

RI

akan

disebar

RIS

keseluruh

Indonesia dan sebagian lainnja
“ibu diperkuat. Diterangkan se- ditempatkan dalam .kantor pusatnja.
landjutnja bahwa Belanda
kini
“nampak dengan njata tidak suka Selandjutnja diterangkan oleh
mempergunakan
tenaga
Indo.
kalangan tsb., bahwa jang men
. Dalam pada itu kepada ,,K. R.”
djadi
program jang
penting
ditundjukkan
sebuah
kutipan
dalam penerangan
nanti antadari notulen
dari pertemuan2
ra lain tentang penerangan ter
hadap
rakjat dan
dunia
luar
pembesar2 Belanda di Den Haag
bahwa pemerintah
Indcinesia
an tg. 19 Juni jl jang bunjinja
tidak -anti komunis, melainkan
,Mr. Beel asked. whether any ,Xon komunis” (Ant).

pa
F

|.

|

“Eurians for instance from

Ma-

mokwari can be engaged as

ma-

mual labourers. Mr. Joekes

re-

Tenun

nuntut!

“plied that it proved impossible
.

to engaged this type as labou:rers because they still consider

'themselves Europeans and: will
not accept the standard of living

“

1

4
2.

.

Purworedjo

Didapat

saha pabrik
djo”

telah

me

|

kabar bahwa pengu-

tenun

,,Purwore-

memadjukan

tuntut

menetapkan

II.

Kesehatan

ngudji

Keseha-

Pe-

Muadjelis

da-

.Pegawai

lam bekas daerah Renville.
III. mengesjahkan susunan Ma
| djelis Pengudji Kesehatan Pegawai jang ditetapkan oleh Kemer-

terian Kesehatan RIS diluar

'erah Renville dahulu, jang

terangan, bahwa kepergian Djen
deral Major Scheffelaar ke Ba
likpapan itu berhubungan djuga

lain tiap hari terdjadi. Oleh jg
dengan tindakan2 jang telah di
berkuasa jg-dipersalahkan selalu
lakukan oleh pemerintah Indone
pasetia
| orang2 Indonesia jang
sia
jang telah meminta perhatiia.
Indones
da pemerintah
an
Unci dan pihak Belanda .mengan
kekura
a
Beland
x
ngenai
keadaan didaerah2, dima
tenaga buruh.
be
na
terdapat
pananaman
modal
Pada waktu ini Belanda di
asing
dan
dimana
djuga
masih
| Irian sangat kekurangan tenaga
terdapat
pasukan2
KL
dengan
adanja
tan
buruh. Karena ketaku
mengingatkan kepada kemungki
“infiltrasi dari daerah Indonesia,
man terdjadinja hal2 jang tidak
'maka-oleh pemerintah jg berku
asa (Bld)
kini telah diadakan diingini. Ant.
persetudjuan dengan
pemerin-

perlu disu(Keurings-

Menteri

tsb. maka

raad)

leng-

tan RI pada ig 19 Djuli 1950 memutuskan:
Madjelis
I. memberhentikan
Pengudji Kesehatan Pegawai jang
sebelum surat keputusan tersebut

bebera-

sedjak

sudah

laar jang

dahulu,
kebanja-

tidak

atau

kap lagi. Menimbang
sun kembali Madjelis

Scheffe-

Djenderal Major

maka

bubar

saksi/

Militaire

akibat

kan telah

'Commando,

sche Afwikkelings

di Irian

3

jang

kembali

'ke VI didaerah Renville
masing2 ,.keuringraad”

kabar “dapat ,,Antara” dari Nederland-

dari Djawa selalu diintip2 oleh

e.

keterangan

keduduka

sskeuringsraad''
. Sebagai.

KEMBALI
SCHEFFELAAR
DARI BALIKPAPAN!
“Menurut

orang Indonesia. Mereka

jg berlangganan surat2
rec

Penjusunan

keterangan jg didapat ,,KR” da

da-

| kar sehingga keadaan tidak

f

undang2
(Ant.).

seka-

Wartawan

itu

sekolahan

sebelum

“gi,

berdiri

untuk

keperluan universiteit.
Di Jogja sekarang, djumlah bu'ku2 untuk keperluan -universiteit
itu sudah bisa dikatakan tjukup.
Ternjata menurut keterangan dari
tuan Patah kepala Perpustakaan
“Negara, djumlah buku2
kurang
lebih

25.000

buku,

belum

terhi-

tung buku2 jang:tersedia di Sonobudojo dan Kementerian Agama.
buku2 dari . Hatta
5: ana
fundation”,
sampai pada waktu
ini jang -sudah datang kurang-lebih 2.000 buku, tjara penjelengga
raannja diurus oleh Perpustakaan

Negara.

.

Mengenai kebutuhan2 buku, lebih landjut dapat diberitakan, bah
-wa sedjumlah buku dari Kemen-

terian Kehakiman

R.I.

dan

dari

Kem. Agama R.I. (jang walaupun
buku2 dari Kem. Agama itu nantinja buat universiteit lebih banjak merupakan
feitenmateriaal) memberi pengharapan akan

lengkapnja buku2..
1000 Buku
jg dibeli oleh Jajasan ,,Pantjasila” akan diberikan

kepada

Gadjah

Mada.

Dimana gedung perpus.takaan ?

Gedung

Perpustakaan

Negara

“jang sekarang di Tugu kidul 66,
sama sekali tidak mentjukupi. Le
bih2 kalau mengingat akan: bertambah djumlahnja buku2 dan di
duga akan bertambah djuga djum
lah pembatjanja.

Rata2 pada waktu ini tiap2 ha
ri djumlah orang jg datang membatja 140 orang.
Kalau diluar negeri sesuatu per
pustakaan selalu mendapat gedung2 jg indah, bukankah Djokja
tidak harus menempatkan gedung perpustakaan disebuah ge
dung jg tidak mentjukupi itu?

— bil djalan terbaik, dia pakai sadja “topi

luar

tersedia

K.R.)

TK

Jogja.

diramaikan dengan

Pertemuan

suatu tekanan jang mengharuskan
para pemimpin kita memikirkan-.

an,

menerang-

tersebut

kalangan

kan bahwa kemungkinan itu ada,
apa bila pekerdjaan Natsir sekarang ini gagal dan apa bila tidak
ada' lagi orang jang sanggup menjusun kabinet. Tetapi hal sedemikian

ini memang

pada

umum

nja tidak diharapkan oleh partai

partai, karena Hatta dipandang
kurang keras terhadap politik be
leid keluar. Ta seringkali nampak
terlalu mengemukakan kebaikan
moraal dari pada mendjalankan
disiplin politik.
Irian kaMengenai masaalah
langan tersebut menerangkan bah
soal

wa

sebenarnja

itu

sikap

tung kepada

sendiri, apakah

Indonesia

tergan-

pemerintah
berani

ataukah “tidak.
bertindak tegas
tuntutan2
bahwa
Dikatakannja
terhadap kembalinja Irian jang
pidato2 jang
dilakukan dengan
dapai meakan
pi
tidak
berapi-a
menjeutk
nda
n
Bela
ukka
nund
rahkan Irian kepada Indonesia.
berpendapai
Sementara orang
bahwa sebaiknja djika soal Irian
itu mendjadi soal dalam negeri,
jaitu soal antara Indonesia dengan
Berhubung dengan iiu
Belanda.
soal Irian ini perlu dipeijahkan
oleh

Indonesia

unie

—'

Ata

,,PUTERA

PERPISAHAN

RIMBA”.

malam digedung

Nanti

be-

orang,

wajang

dojo dll.

nja.

Tentang “kemungkinan? Hatta
kembali memimpin pemerintah-

Purbajan

di

malam

nanti

kan

:

Kemen

terian Pertanian Balapan Jogja”
akan diadakan pertemuan perpisahan antara ,,putera rimba” jg
telah selesai dalam menuntut pe- “
ladjarannja di SKMA Jogja tahun |
peladjaran 1949/1950 dari pelaisi
djar2 SKMA. lainnja.
Peladjar2 jang akan meninggal
kan SKMA itu adalah hasil pertama dari sekolah tsb. selama RI.
BANTUAN MALUKU SELATAN
Sampai sekarang PMI Jogja te

lah menerima bantuan “untuk me-

ringankan kesengsaraan di Maluku Selatan sebanjak f 410”—
Guna keperluan itu mulai
amal dengan Kere-

berstation

Api Atoom

ta

Jogja

PMI

Agustus

tg. 25-27

mengadakan

di

utara.

Aloon2

Siaran RRI

Jogja
meme

SAPTU,

26 AGUSTUS

1950.

3

Ya

17.05 Hidangan
,.Sarina”.
18.20 Dunia
olah raga
oleh Pori. 19.20 Soal Irian
oleh
Badan
perdjofngan
.Isian Pusat.
19.30

Renungan

oleh

keluarga

20.15 Malam manasuka
kap. 22.15 Siaran dari
lam

Kesenian

,:Padma”.

Djawa.

:

Belanda,

27 AGUSTUS 1950.
10.30 Langenmondrowanoro. 13.15 ,,Segar Djelita” menghibur
kita. 13.45 Segar Djelita” meneruskan hi
burannja. 17.30 ,,Taman Ksatria” dengan
Pak Sut.
19.20 Berita
keluarga. 19.30
Njanjian
Katholik.
20.15
Puspasuara
Mustika Warna”. 20.30 Ruangan pidato.

tentu akan merugikan bagi Indonesia sendiri.
Demikian kalangan2 tsb. Ani.

nja terhadap pemogokan Sarbupri Persatuan Buruh Kereta Api
di Bandung dalam kawatnja kemarin dulu kepada Presiden djuga mendesak pemerintah negara
kesatuan supaja tuntutan Sarbupri dapat “diselesaikan. (Ant.).

disediakan

ribuan

buku

nanti 'di-

lagi kalau ruangan2nja

adakan perobahan.
Tempat jang sekarang, kurang
pada tempatnja.

Ruangan

jang

biasanja

»Saja sangat heran, —kata tuan Patah—, kalau di K.R. sudah

orang tua
terdengar keinginan2
iteit
univers
untuk
gedung
tentang
Gadjah. Mada itu, tetapi dari. kalangan Mahasiswa sendiri masih
belum terdengar suaranja”.

dirampok

Kantor Balai Kota Magelang kemarin
malam telah kedatangan perampok terdiri atas beberapa orang, tiga diantaranja
bersendjata revolver.
Menurut pihak resmi, pendjaga lebih
dulu ditangkap dan dimasukkan kedalam
kakus, dengan didjaga dari luar.
Brandkas telah dibongkar dan
“uang
banjaknja

f 58.741,71-

telah

digondol.

Setelah para perampok sepi, pendjaga
baru berani berteriak2.
Malam itu djuga bupati Judodibroto
beserta kepala polisi datang melihat keadaannja.

ada

Hingga

pemberitaan

ini belum

keterangan.

PENANG
INDONESIA
3—i1
Pertandingan bulutangkis jang
dilangsungkan-di Tjirebon antara
team Penang dan Indonesia berachir 3—| amtuk
“kemenangan.
Penang.

NI

pada

umumnja.

Dan

hal

ini

untuk

mengadakan kursus bisa dipergunakan «untuk “collegezaal, sedang
kamar2 itu bisa dirobah menurut
kebutuhannja.
Buat fac. kethabiban, djuga bisa.menempati ruangan disana. Jg.
mengenai kliniknja, biarlah untuk
sementara bisa menempati tempa,
jang lama, tetapi utk sementara.

F 58.741,71

sia

Sekitar

pemogokan

Sarbupri
P.P. Sarbupri terima interlokal
dan kawat dari beberapa tjabang,
mengabarkan bahwa pihak madji
kan setempat itu telah luluskan
10046 tuntutan umum
Sarbupri
sehingga pemogokan dihentikan.
Perkebunan-jang dimaksudkan itu
Nariwati, Tjisugih (Tasikmalaja)

Malaya

estate Java
- Cairo Com-

pany di Tjiamis dan Tabakscultuur My di Klaten (Solo). Ketjuali itu perkebunan Kehirupan (Ti
onghoa) di Bogor telah njatakan
keluar dari Algemene Landbouw
Syndicaat, karena tak dapat setudjui sikapnja thd. soal tuntutan
Sarbupri dan telah
meluluskan
tuntutan Sarbupri sepenuhnja.
(Ant.).
BURUHNJA MINTA B.A.T.
DINASIONALISASI!
Kemarin dulu digedung CHTH
Tjirebon diadakan rundingan antara madjikan dan delegasi
buruh BAT
jang dipimpin
oleh
Praptomo wakil kementerian per.buruhan dari
Jogjakarta untuk
memetjahkan .tjara membentuk
arbitrage
dalam menjelesaikan
pemogokan.
Sampai berita ini ditulis ' perundingan tersebut menemui dja
lan buntu. Dari pihak buruh menurut berita tersebur akan memadjukan permintaan kepada
pemerintah,

supaja

lisir. (Ant.).

BAT dinasiona-

md

gg

4

oleh ORJ Leng“Kepatihan: .Ma-

dan tidak -perlu adanja suatu per
tolongan dari luar.
bahwa
tanda2
Kini terdapat
kaan jang lebih lengkap. Lagi puban
.mem
gup
sang
ika
k
Amer
piha
dikan
Pendi
la perpustakaan dari
e
a
menj
m
"usah
a
dala
nesi
Indo
ta
di
djuga
kan
diada
Masjarakat itu
ran
Tawa
ini.
lesaikan soal Irian
tiap2 ibukota gemeente.
Amerika itu sudah barang tentu
Mada”
,,Gadjah
Gedung
0.
akan mengandung suatu harapan
harus dipresidenan.
ja Amerika kelak dapat disupa
Ma
h
Mengenai tempat Gadja
kan
izii
oleh Indonesia untuk me
be
g
gedun
da dikatakan, bahwa
pangkalan2 armadapatut untuk - nempatkan
kas presidenan itu
«
nja
di
Irian
chususnja
dan Indone
lumiversiteit Gadjah . Mada. “Apa
telah

2,
K

rang untuk batja. Kalau diambil, sinar
lampu terlalu mengganggu. Gundul am

pihak

harus
mempunjai
Tiap2 kota jang mempunjai. universiteit,
tingsekolah
kan
' perpustakaan. Malah ketika Belanda dulu mendiri

EP

CON ea

tekanan

itu rupa2nja tidak
dihiraukan
oleh pemimpin? kita.
Tekanan
tsb. hanja baru merupakan suatu
harapan dan belum
merupakan

telah

an kepada
pemerintah
jang
maksudnja supaja barang2 beof the ordinary Indonesian
larupa bahan pakaian jang diam
sbourer.”
|
Surat2 kabar dan Ma-,, bil oleh daerah Purworedjo 'sebelum
clash kedua
sebunjak
“«.
@jallah2 dilarang.
8080
meter
diganti baik berupa
Pengawasan jg dilakukan ter
bahan pakaian smaupun "bahan
hadap golongan Indonesia-Ambenang. Sebagaimana diketahui
beri semakin hari semakin
diTiap ibukota propinsi satu
sebelum clash kedua semua ba
perkeras, sehingga surat2 kabar
perpustakaan.
rang2 penting milik perusahaf dan madjallah2 dari daerah Indo
Diduga rentjana mendirikan
an
disingkirkan keluar “kota. «perpustakaan buat tiap2 ibukota
nesia lainnja seperti Suara Irian,
Djuga
bahan-bahan
pakaian
dilarang masuk di Irian. Mereka
propinsi telah diterima oleh peme
dari
perusahaan tersebut
dijang ketahuan menjimpan marintah. Dengan demikian, disamsingkirkan dan kemudian diba- ping perpustakaan jang diselengsdjallah itu dihukum6 bulan seangkan jg menjebarkan dapat “ gikan kepada rakjat jang mem
garakan oleh .)Djawatan Pendidikan Masjarakat” ada perpusta-,
“hukuman 1 tahun. Sebagai “alat bantu pertahanan. Ant. :

Topi lampu malahan "bikin kurang te-

ini, karena

Presidenan baik utk Gadjah Madha :
(Oleh

krida Beksa Wirama di langsung

pertundjukan

Mengingat bahwa rupa2nja sekarang ini kedua partai jaitu Mas
telah mulai
“jumi dan PNI asli
nampak kerdja sama jang baik,
maka bukannja tidak - mungkin
lagi 'bahwa Natsir.akan merdiapatkan hasil dalam usahanja mem
bentuk kabinet. Hal ini dikuatkan dengan tanda2 jang baik jang
bahwa
keluar dari “pihak PNI
PNI rupa?2nja akan dapat melepaskan beberapa kursi jang ditun
tutnja, jaita kursi2 jang memung
“djalamnja
mempersulit
kinkan
“pembentukan kabinet. Selain dari pada itu figuur M. Natsir adalah figuur
acceptable
buat golorngan2 atau partai2 laimnja.
Mengenai adanja
tekanan pihak Juar mengenai pembentukan
kabinet sekarang ini kalangan tsb
menerangkan, bahwa tekanan itu
memang ada. Tetapi hal ini tidak
lah mungkin “akan dapat mempengaruhi usaha Natsir sekarang

da-

32 TAHUN.

KBW

Malam fesepsi perajaan 32 th.

asli.

Buku

25.000

5

e

1

Beberapa pemuka jang baru kembali di Jogja dari penind jau
bahwa dipanannja di Djakarta menerangkan kepada Antara”
duduk dalarn
jang
partai2
kekuatan
ngan
perimba
sudut
dang dari
uk
parlemen sekarang ini, maka M. Natsir akan berhasil membent
PNI
pihak
dari
n
ikabinet 'apa bila terutama mendapat sokonga

rang tergabung dalam RI.

'

po-

thd

keras

litik beleid keluar
TYoysi

tember.
Hari ini parlemen adakan pertemuan perpisahan
dlm gedung
parlemen.
. Dalam sidang semalam diputus.
kan
mengangkat
Mr. Sumardi

mendjadi sek. djen. parlemen. Se

m——

kurang

Hatta

akan beristirahat mulai Sabtu 26
Agustus sampai minggu 17 Sep-

Ik. 30 bangsa Indonesia

Baru2 ini telah tiba di Djakarta

PARLEMEN.

Dalam sidang kemarin dulu ma
Jam ditentukan bahwa parlemen

26 AGUSTUS 1950

SAPTU

ACHAD,

21.15

Obrolan

S.B.K.A.

Pak

3

Besut.

$

BERSIMPATI
BUPRI.

Disamping

4 »

SAR-

penjataan

simpati-

3 PERUSAHAAN KLATEN
BERHENTI
MOGOK.
Dari Panitya Penuntutan kita

mendapat kabar, bahwa 3 dari 5
perusahaan didaerah Klaten jg
ketika tg. 20 ini mengadakan pe
mogokan, kini telah
dipenuhi
tuntutannja oleh pihak madji-

"

kan, sehingga pemogokan dapat
dihentikan dan dengan demikian

tidak membahajakan

tanaman

tembakau jg sedang tumbuh itu.
3 Pig
Jana
adalah Wedi, Kebonarum dan Gajamprit se
muanja tembakau milik Klaten
se Cultuur My. Kini tinggallah 2

perusahaan jang masih mengada
kan pemogokan jaitu Ketandan
(tembakau) dan paberik karung

Delanggu. (Sn).

F

“-

USAHA PEMBANGUNAN
DI PALEMBANG.
Salah satu usaha Panitia Peringatan Proklamasi 17 Agus:
tus di Palembang, adalah menge
luarkan sebuah buku kenang2an

dalam mana ditjatat nama orang
orang
kan

jang

akan

hartanja

menjumbang-

guna

4

pembangun

.

an asrama2 untuk para korban
perdjuangan
dan politik,
gedung2

sekolahan,

dll.

:
“|

Dalam

langkah pertamanja, telah tertjatat djumlah

uang

jg'akan di

sumbangkan sebamjak f21.009,
antaranja f 5000 dari Dr. A.K.
Gani jang dewasa ini mendjabat dokter

partikulir,

£ 5060

dari Ong Boen Tjiet, hartawan
terkenal

pengusaha

sebuah

fa-

Vacuum Petroleum

My

brik .remilling, dll. Pihak Standard

kabarnja ada
mendjandjikan
akan memberikan
s
angan

beberapa puluh ribu rupiah.
' Usaha ini, setelah bubarnja
panitia perajaan, akan diterus-kan dengan suatu jajasan, jang
akan memperluas
usaha ini.

: Untuk mengetuai jajakan Ini
banjak disebut2 nama Dr. AK

Ra

HN

Sk

'

“Kashmir hangat lagi
"

'

ndia Pandit Nehru menga-

pera hhu

Berlomba?

tjari

na

baru

sen-

Ja Kata ma Ga Vetingan
ana

B ea

5 lai

i

permulaan dan kem-

Tgn

beberapa pokok ke-

kata

|

Nehru.

Ditegaskan
sebab
kegagalan
tjaraan mengenai Kashmir
itu (karena DK tidak mendjawab
jang djadi
pertanjaan siapakah

kistan tuduh
India sebagai
r kata Nehru tapi dia kimi
| sedia supaja soal agressie itu digala sudut baik dari sudut frak-

is, legal ataupun konstitutionil.

perantaraan

|

. Mengenai usul jang: /tidak dijedari Sir Owen Dixon “untuk
,
Kashmir dibawah su5 atu alat kekuasaan PBB selama d:
| adakannja pemilihan jang tenba-

akan oleh Nehru seba

Naa Mp
yedNono:daan
MainWe
“al
Doktk mera
an

Kashmir

selama

5:

era

jang sama

sekali tidak logis thd.

masalah

- akibatnja
:

Kashmir

2

di

Kash-

ieaaaan Kania antam

— bahkan perkelahian itu diduga
serupa dengan suatu pembron-

|.

takan terhadap pembesar2

Pak

merintah

Pakistan

telah berpengalaman dan

akan

dipimpin oleh 100 orang

opsir.

RRT

b.

MASUK

rakjat

Pemberian

memang

akal

bah-

litjin'dan selalu

untuk merugikan

dengan

satu

dan

tahu

negara

lain tjara.

Soalnja sekarang ialah: bagai
mana tjaranja untuk membasmi

pelanggaran
itu dengan effectief? Kita rasa gampang sadja!
Asal pihak Kantor tjukai berindak radikal
Satu hal sudah

dan konsekwen!
pasti! Kalau pa-

berik2 rokok tidak keluarkan ro
kok jg tidak berbanderol, pastilah
diluaran
tidak ada
rokok
zonder banderol! Djadi djangan-

lah tjuma para tengkulak2
ketjil sadja jang digeledah
dan
dibeslah rokok2nja. Tapi. ,,sum#bernja” atau paberiknja
digerebek dan digeledah!

harus

Memang para pedagang rokok
selalu tjerdik! Jg diperlihatkan
dimuka selalu rokok2 jg. pakai
banderol. Tapi tjobalah periksa
dibelakang! Selalu terdapat rokok2 jg tidak pakai banderol jg
disembunjikan !
Untuk didjual

ternak untuk dise-

sus ternak besar (kerbau, sapi
dsb.)
Pembelian
pupuk dan alat2
pertanian untuk dibagikan pa
da petani.

c.

setjara gelap pd lang ganamnja!
Sadiman, Blunjah.

Jogja.

Penjelenggaraan
polikliniek
bagi penduduk desa.
e. Perbaikan banguman2 desa jg.
penting sekali.
Pemberian crediet pada semua
desa jang sangat
membutuhkan
bantuan "uang, itu akan didjalankan setjara berangsur2.
Kani diseluruh Kawedanan wilajah Klaten tengah sibuk dibentuk Panitya2 Pembangunan
Ma-

TIBET.
siarkan

berita

masuk

ke

Tibet.

Berita

itu telah

masuk

ke

bet dan “disambut gembira

pe-

rokok2 jg tidak pakai banderol.
Dari itu bisa ditarik kesimpulan
bahwa para penjelundup tjukai

wakan pada para petani, chu-

radio Peking katakan pula pasuk

(Ant AFP)

toh masih selalu bisa dapatkan

jang lazim dibeajai oleh desa.

radio Peking, kabarkan kesatuan?
tentara RRT telah liwati tapal ba
an RRT

kabar,

di

d.

Radio Pakistan

tas dan

mendapat

tempoh2

Aturan memang harus didjalankan. Tiap2 pelanggaran harus
diberantas dan dihukum. Tapi
anehnja para penghisap rokok2

SIAP MEMBANGUN.

KR

rokok

kaligus.

rakjat

baikan dam2 dan saluran air

“dengan pasukan2 PBB

(Ant MP),

'tenta a Pakistan dan ipenduduk
—.
daerah Poonchi didaerah jang
disebut Azad Kashmir demikian menurut korresponden istimewa harian ,,Times of India”
jang disiarkan liwat radio Del
“hi. Korresponden tsb -menam-

|.

BLD. KE

di Korea.
Tentara
itu sebagian
besar terdiri dari serdadu2
jang

PN
ak

dgn. agak aman.
(Ant.-Rtr.).

KOREA.

kan diri

(Ant.Rtr).
:

ini

- ra Bid. tidak lama lagi akan ting
galkan negeri Bld. guna gabung-

itu dan” pemerintah India
tidak
akan menerimanja apapun djuga

jbl.:

17 Agustus

wa kini Kem. Pembangunan Masjarakat telah siap dengan keuang
untuk desa.
an jang disediakan
dipergunakan
ini harus
Uang
oleh desa guna memberi bantuan
pada penduduk dalam meringankan beban pentjaharian
nafkah
dalam djangka pendek.
Oleh Kem. Pembangunan Masjarakat uang tadi akan diberikan
setjara crediet
jang dikemudian
hari harus dikembalikan, tetapi
Pemerintah
tidak
memberikan
sjarat jang mengikat mengenai pe
ngembalian itu. Adapun lapang
an jang dapat dimaksudkan dim.
rentjana jaitu untuk:
a. Pembuatan baru dengan per-

Kedutaan besar Bld. di Wash.
EN
umumkan I.k.: 2000 tenta .

um ba agressor. Sena

Repu

blik Indonesia

tawan

ap

2

suatu usulBan

radio. Maka

2000 TENTARA

waktu

Ae
na
nyaa
penjelesai

TE

ringatan hari Kemerdekaan

Tengkulak2

geledah ditengah djalan oleh pi
hak jang berwadjib. Rokok2 jg.
tidak pakai
banderol dibeslah.
Banjak tengkulak2 rokok2 djadi
kehilangan modalnja dengan se-

Dari pihak jang berwadjib war

sendjata mitraljur bersama. an, sedangkan mereka dapat .
berlindung

atas pe

KLATEN

berarti sedjumlah orang jg.

untuk 'persalahikan India atas ga
pembitjaraan perantaraan

selamat

Indonesia. Saja berharap bahagia
dan sedjahtera kepada negeri paduka jg. mulia demikian dikabarkan Vietnam
News
Agency.
(Ant.)

-biasanja diperlukan untuk
satu sendjata mitraljur dgn.
demikian dapat lajani selosir :

— tas serta usaha dari PM Ali Khan

pernjataan

presiden Sukarno

ri rakjat Vietnam kepada

, melalui perhubungan listrik
jang langsung atau dengan

periksa dengan ditindjau dari se-

telah

Dg. rasa persaudaraan saja nja
takan simpati dan solidariteit da-

oleh orang2 jg.
ratus2 meter djadari kubu itu dengan

uhnja

kawat

Vietnam

sbb. :

in

2

merintah

maka

g ketjil dan daan tembakan2 dgn

“agressor di Kashmir hingga 'tim. bul kerusuhan didaerah itu.

St

kirim
“kepada

ini katakan Sovjet Rusia telah sempurnakan sendjata
— mitraljur jang dapat dikontrol dengan radio, demikian
menurut kalangan jang lajak dipertjaja di Washington...
Sendjata mlitraljur itu dadipasang disuatu kubu

kita mu-

ola

ae

U" Ki

Presiden Ho Chi Minh dari Re
publik demokrasi

didaerah

tsb.

Ti-

oleh

(Ant.)

5 DJUTA

USA TETAP
LINDUNGI
(0
TAIWAN.
Armada ke-7 Ainerika Seri-

MAT KEPADA SUKARNO.

:

Nehru

: £ Naa
" AN

.. HO KIRIM UTJAPAN SELA-

LAGI

WESTERLING.

Westerling
sampai

pada

di Brussel

Kemis

pagi

menumpang

pe

sawat terbang. Ia didjaga keras
oleh polisi Belgia dimana ia diberi tahukan bahwa ia tidak diperkenankan tinggal di Belgia. Wes
terling akan diberi tempat
disebuah pesawat terbang jang akan
berangkat ke Amsterdam.
(Ant.
“Rtr.)

jarakat.

Radio

kat akan tetap
menetralisasikan Taiwan sesuai dgn keputus

an presiden Truman

pada tg 27

Djuni

keterangan

demikian

kementerian LN. Maklumat tadi dikeluarkan setelah siaran ra
dio Peking tuntut supaja.
se-

terangkan
ada

bahwa

di

pasukan

KEHILANG-

RUMAH.—

New

Dehli kabarkan ma

lam Kemis gempa. bumi 'berturut2
di

Assam

timbulkan kira2

lima

djuta orang kehilangan rumah sedjak minggu jl. Didapat kabar di
sana terasa lagi gempa bumi jang

4
5

hebat. Pesawat2 udara India telah:

.mua pasukan
Airerika ditarik:
Fermbekembali dari Taiwan.
sar2 kementerian LN Amerika
tak

ORANG
AN

djatuhkan bahan makanan atas
daerah jang Menderita tadi (Ant.

Rtr.)

Taiwan

bersendjata

Amerika ketjuali beberapa opsir penghubung jang diperbantukan kepada
angkatan perta— Wakil Demokrat Francis Walhaman djenderalisimo
Chiang: ter dari Pennsyivania menerima
djendral
Kai Shek. Berita UP dari Wa-” utjapan selamat dari
shington katakan menurut djuMac Arthur berkenaan dengan usahanja, untuk memungkinkan ' 0
rubitjara kementerian LN Ame
rika,

Amerika

akan

rang2 Asia jang bertempat tinggal

setu-

djui pertimbangan PBB terhadap soal Taiwan tadi. Ini adalah reaksi Amerika
terhadap
tuduhan menteri LN RRT bah
wa

Amerika

terhadap

lakukan

Taiwan.

agressie

(Ant.

AFP).

DEWAN
EROPA LAMPAUI
MENTERI2 L.N.
Komite urusan soal2 umum da.
ri Dewan Eropa
mengerdjakan
rentjana untuk melampaui ,,madjelis tinggi” dari pada menteri2
luar negeri dengan memadjukan
usul2 kepada parlemen2 negeri2
anggota

masing2.

Para

anggota

Dewan Eropa sedjak dimulainja
sidang Dewan tersebut 2 minggu
jek Lan
umumnja mengeluh, bah'
wa andjuran2 Dewan untuk mem
persatukan Eropa achirnja tidak
dapat lebih madju dari: pada ter
djadinja berbagai2 komite. mente
Tie.
Rentjana komite urusan soal2
umum mengandung 4 pokok, jak
ni beberapa resolusi akan dipilih
dan disaring oleh komite pekerdja

Dewan

menurut

di Amerika Serikat mendjadi warga negara Amerika.
—1200 orang pekerdja mesir? dari
maskapai kereta api
,,Pittsburg
and Lake Eirio
Railway
Com
pany” mogok. Perhubungan kereta. api didaerah imi adalah sangatpenting bagi pengangkutan
bidjih besi2 dan batu bara antara
Pitteburg

Ashtabila,

dan

hio

dan paberik2 badija ,,Jons and La-

uglin Steel Corporatian” serta ,,U
niied States Steel: Corporation”.
—Perhubungan perdagangan antara Eropa Barat dan Sovjet Rusia
serta

,,satellitnja”

negeri2

tidak

merugikan, malahan memperkuat
negeri2 barat dalam menghadapi
kemungkinan serangan kaum komunis, demikian menurut keterangan administrator ECA, Wilhani

en

Foster.

— Denemarken telah menjerahkan kapalnja jang kedua untuk-digunakan bagi
keperluan
operasi PBB di Korea sebagai ka
pal-rumah-sakit. Kapal
tersebut
adalah , 'Belladan ”, berat
“6100

pentingnja

ton.

resolusi2 itu. Anggota2 dari De
“wan Permusjawaratan
Eropa
akan memadjukan resolusi2 ini un
tuk diperdebatkan dalam parle-

3

-— Siaran Radio Partisan Juna
ni jang ditangkap di Paris menja
takan, bahwa komite perdamaian
kaum pengungsi politik Junani te
lah menjampaikan pesanan kepa
da rakjat Korea, dimana dinjatakan sympati jang penuh
dari
rakjat Junani terhadap
perdjuangan rakjat Korea Utara.

jmen masing2. — Ant. Rtr.
APOTHEEK
HARI MINGGU .
Tg. 27.8 250.
APOTH/SANITAS dj. 9-12.
BUKA

1

te

“KERUSAKAN

Ta

Ph. RADIC Tg
D

Kirimlah

"KANTOR

Penduduk DJOKJA

DAN

:

atau Kan Salah kepada:

IRMA "HARAPAN"

|

Bag. REPA RASI,

Tugu 36, Telp. 566,
1 @
:3 6

GESTETNER

2

punja

ADRES 'jang

buat:

Segala matjam HORLOCE (garantie 10 — 12 th.)
@
Segala matjam VULPEN (kasar-alus)
3
@
Segala matjam barang2 KRAMERIJEN,
menerima REPARATIE horloge, wekker, dil. nja dengan garantie

|
djuga

DIBUTUHKAN :

Toko
391-8.

lama, berbangsa Indonesia

lagi

TAK ASIRE LAGI BAGI TUAN2!

@

Tanggung memuaskan dan dengar garansi.
Persediaan alat2 tjukup.

RANG REDAKTUR
jang sudah berpengalaman

ta' asing

“« Kapi don manuashan
4 (ot paling boru

» Pas meat

« Tiima spocdohdeis

1 th.

»KIM SIN”

|

& PENATU

2NCHSAN- .
JUDONEGARAN 78 vs

dan

mempunjai tudjuan: D e mokrasi.
| Surat lamaran harap terangkan pengalaman bekerdja, pendidikan
1 Sekolah, Sedjarah-Penghidupan dan gadji jg. dikehendaki, kepada:
1

395-8.

:

13

Dra

Harian

»KIA0O

PAOU”

Kundjungilah
2

Sapa ingin tukar rumah di Solo

“N

“Rumah

darga
2

rumah di Jocjakarta ca

jg. besar.
“Silahkantah berhubungan
3
Pa
9, Jar

TEE

5

..

.....

“Di Alun-alun
istimewa -kursi

tamu

|

|

Penulis

suka duka tidak mau ketingcatan, dia

ngalamannja
n

— Barangkali
Bing

“sebagai

GADIS

Jang

Panitya

:
Djuru Tika
PAK MUH.

Namanja SUKARNI
200
tetapi BUKAN GADIS
SEORANG JANG TURUT MENJIAPKAN
PROKLAMASI

IREP. INDONESIA.
Jaan 4. di-apa-siapakan oleh mNpToniKG

dalam

Harga per zak

oleh

«

Tg.

PERTUNDJUKAN : Star
Orang

1

17 Agustus

PENGUMUMAN
Bersama inii dipermaklumkan,
Pemerintah Kota Pradja Madiun
Ditunda

Revue —
Krontjong —Wajang
Sari Tama — Ketoprak Tjipto Uto-

olen —
Ki

berkaki

ampat

“posisi dari Djawatan2 jg. merupakan
bangunan dan lain-lainnja.

-- Ex-

Pem-

Mulai sekarang dapat memesan stand dan pasang advertensi dalam buku-programma. Perhubungan langsung kepada sekretariat.
pasar malam dialun-alun, Telp. 178, MAGELANG.

$

Ha

Panitya

Pasar

Malam

Nasional Magelang

(disandarkan atas
1050 No. 13/U).

sub

d dari

bahwa penarikan undian uang

satu bulan
Putusan Menteri

Sosial R.I. tg. 4-7-

Motinan, 21 - 8 - 19502
WALI KOTA MADIUN,
nkR. Moestadjab.. Soemowidigdo).

401-8.

Perusahaan

timbangan

Fabr.

Merk

WALUJO"

wi,

| Klitren Kidul Djl. Sekolah Muha madijah Tapa?
Jogjakarta.

Sedia timbangan-duduk
lah sjah. Tiap2

Ketua

No. 19.

dan akan diadakan pada tg. 29 dan tg. 30 September 1950.

Boksen — Worstelen — Keadja-

alam satu Ajam

?

1950

mo — Doggr — 'Bioskup — Reog — Rad-

|

1.079

DJAMU tjap ,,DJAGO"

2,
2.
-

TJLERET GOMBEL.

| 27 Augt. 1950
buku jang dibatn

diselenggarakan

Penjongsong

pe-

tuan pernah digulingkan, sebaiknja batjalah!

-mendjual pada hari Ahad Pagi.

Magelang

dan mulai dibuka tg. 26 Aug. 1950

Min ggu

tondjolkan

dari Djakarta, dani lain2 tulisan lagi...

Djamu untuk para buruh dari
atas sampai kebawah. Hilangkan
segala rasa malas, badan lesu.
Bikin sehat.badan dan djalankan darah, Baik sekali diminum
tiap hari Saptu, supaja badan |
kumbali kuat dan sehat sesudah
bekerdja seminggu lamanja,
A0

lengkap,

STAALBUIS dan

KERNEKKEL.
Hari periksa
SELASA sore.

- ramai

NASIONAL

dengan sdr. R. B. MOELJOSOEDIR
tiap2 hari sesudah djam 14 .00.

LELANG “UMUM
“CREDIET
REBO 30-8-50, djam 10 pagi.
Ketjuali perabot rumah-tangga

beramai

MALAM

PASAR

X

26

ae

di Solo adalah rumah tembok dan tjukup untuk klu-

-

-

No. 138
Djamu Malam Minggu

Palembang.

pembeli

:

"

com pleet dengan baek Baja jang te-

dapat kwintantie

dari. perusahaan

dan

kwitantie pengesjahan tera. Pesanan “banjak diharap seminggu se-

R. SINGGIH NN
Mt

386-8

belumnja memberi chabar.
Semua ditanggung kwaliteit |barile (satin). 2:tahum.
Perusahaan Timbangan ,,WALUJO”
372.8.
ata miSalnopranoto.

Sititann

banjak

Menteri

nair. Jaitu Menteri?
RS.
' Bung

Nur

banjak

ramah

demission-

INI MALAM DAN
Djam:
5-79.

R.I. dan Menteri?

njletuk:

mestinja

lantas

GIRL

Dengan 3 losin bintang film diantaranja Bing Crosby — Bob Hope dllnja.
Memilih bintang film-— sereentesting — decor — ”Fechniek” — AU in one.

demissionnair pula.

&

Segala umur.

10.30,

djam:

VARIETY

|

Belum tentu, djawab Berabe. Menteri
bisa d@missionnair, rymah kan tetap di
tempat. Djadi djangan kesusu-harapkan
bisa dapat (bekas) rumah bekas Menteri.
Dan medja kursi malah bisa diangkat.
Kan
keadaan
kadang2
aneh. Orang
naik pangkat,
belum tentu sang isteri

BERIKUTNYA.
Minggu pagi

hanj a dengan
tekanan 24 pond
'MULAI INI MALAM
5 Djam: Teng,

DAN

BERIKUTNJA.,
Minggu

.A WAS

turut naik pangkat. Malah kadang? njo
nja djadi demissionnair. "
.

pagi djam:

13 tahun keatas.
10.30.

&

DJENDELA"

DN

HANJA

#«

“Niletuk- Bung Nur: Kenapa kaum pe
rempuan nggak bikin Serikat buruh?
Hus, isteri kan bukan buruh.
Kalau
Berabe sih: Berabe membuik
untuk
Ma BerabeBERABE.
£

-

f 15.000.—UTK NONA
ONGHOA

Sebuah ban jang lebih besar dan meluntjar melalui bagian Tn
jang
tidak rata.

HANYA

2

DENGAN

TEKANAN

Ban pertama, jang
gerakan mendatar.
DENGAN

djuga

TEKANAN

24 POND.

menahan
24 POND.

Lebih gampang dikendarakannja
Lebih mentjengkam pada djalan.

—

|

HANJA DENGAN TEKANAN 24 POND.
9

TI-

Lukisan tertjetak istimewa — Helaan
lebih kuat — Menghentikan kendarian lebih tjepat.
HANJA

DENGAN

TEKANAN

24 POND,

Pepe

Hadieh pertama dari Undian
Uang Kota Pradja Surabaja ke 1
sebesar F. 75.000.— djatuh kepada seorang nona Tionghoa
jang

bekerdja

sebagai

pada
salah
.Surabaja.

djurupengetik

sebuah

kantor

TEKANAN €
28 SAMPAI
32 POND

di

Li

— Djika tak ada
halangan,
maka besok Minggu tg 27 Agus
tus 1950 Ikatan Tjatur Madiun
akan mengadakan
pertandingan
Schaak melawan Persatuan Tja'tur Surakarta, bertempat di Sriwedari Solo. Menurut
rentjana
20 orang terpilih dari 6 Perkumpulan Tjatur di Madiun
akan
ikut serta didalam
perlombaan
tsb. '
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Productien
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PAUL STEWART
RUTH ROMAN

1.
Y

TEEMING.EAST SIDEL
bu

Directed

tega! etiiod.

Screen

Plov

UNTUKI DJOKJAKARTA DAN, SURAKARTA :
"KIS IKADING COMEANY”
SELANDJUTNJA AGEN-AGEN DISELURUH INDONESIA.

Mei Dinelii

by

| Seorang anak jang terlibat dalam perkara pembunuhan,
menjebabkan terbongkarnja hal pembunuhan.

dimana

dialah

(

jg.

404-8
AM

(TJAP

AND TIRED?

ANA KIRANA TRAP

NM

EN NPSN

DAN

menbersihkan

GEDIPL. OPTICIEN

darah

kotoran

dalam

badan

setelah

bersalin,

aguatkan kandungan, napsyy maka n kurang, kepala pusing,
putjet, mata Jamur, tenaga lemah, aer tetek kurang, banjak

Gondolaju 4, Jogjakarta.

ACHLI BERIDJAZAH

birkan anak dan kurang darah,
pegel, tidak bisa tidur, aer pa

EA

tulang2 linu, badan
lekas tua, dil.

Harga

satu botol besar

F

rumah Obat dan Toko
»REN
SA

AY

&

12.50,

ketjil

F

7.50.

Bisa

P.&.D. Di kluarkan .oleh

Co. ”.

Pesapen Kali No: 4 —

dapet

POAN

SEDYA"

(MILK HOUSE)

Akan

—

dan

»LODJI-KETJIL”

di:

sudah

menerima

pe-

satu2nja

alamat

mem-

(DE MAN
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Sandilata

5,
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Gorkom,

MET

8, annun

2

339.

TWEE
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396-8

cad

Yaraanplaz dp Plurtsi and Sydney

BA SYONEY BOX PRODUCTION

3

sedia POAN.
(baru/segar)
KESEHATAN
“UNTUK
untuk
membuktikan
pertiobaan
Ambillah
baru/lain keperluan.
Langg.
- Dapat melajani lagi:
dapat diantar.
sedikitnja teliter,
Pengambilan

PENGURUS.

Horloger

RE ANN ANN AR IN AN ANK AA
Ini malam dan berikutnja:
i
.LUXOR

bikin: LAJAR dan dekor2 untuk PHOTO-atelier, Sandiwara, Ketoprak, Wajang
orang dil. Pengalaman tjukup pekerdijaan rapi. Alamat sementara:

11/375)

Tilp.

dibuka

kerdjaan Studio reklame

Surabaia.

JOGJAKARTA

Ok SIG
Petjiman 30 Djokjakarta.

Anggur :

(Diajengprawiran PA

”

dan LONTJENG- LONTJENG.
Selalu ..

Juwelier

393-8.

RK ST TENETN

PEMERAHAN

HORLOE

hati

beli

Pabrik

"5.

me-

tjape,

HORLOGES

Horloge rusak lekas bawa pada adres jang tepat,
Talaen dan ta asing lagi, adres jang djitu untuk reparatie

muka
mela-

PERHATIAN:
orang prem puan jang duduk perut di larang
keras minum ini Anggur

Muka PANTI DARMA Klaten 44.
Menerima pekerdjaan:
Reparasi:
Mesin tulis
Djual-beli
Mesin hitung
Mesin dijahit
alat2 kantor.
Persediaan onderdeel lengkap.
Dikerdjakan tenaga achli.
. Ongkos ringan.
Menunggu hubungan!

REPARATIE

5 KOLESOM)

akang
:

Sya Die ed

.ARGUS"
4028 — DALAM ISMU OPTIK.

! sandaki

PORTRET

Anggur obat ini special dibikin untuk
prempuan
jang baru beranak. Dengan
mengambil sarie2 dari
Leng Keng dan laen
buah-buahan serta tertjampuw
“deni obat2 jang mahal.
Anggur obat ini telah di preksa “nh Balai Kesehatan dan menjatakan bahwa di dalemnja mengandung
bahan2 jang berfaedah NN
kaum prempuan
jang|
telah bersalin.
Orarrg. prempuan setelah melahirkan anak minum
Anggur ini, segera dapet kembali kesehatannja dan. te:
tap tinggal muda serta gumbira.
Anggur ini berguna sekali untuk datang bulan tidak tjotjok,

TIIIN Ia

333.8

MENE

ANGGUR BERANAK

DJAGALAH
Kesehatan MATA!

TONER

NA SL NA

9

|

&

Ben

tagut ion

S&Tksurion

Tjeritera seseorang jang mendja'ankan dua matjam Blade
sebagai tukang potong rambut dan Algodjo. '
Minggu matine djam 10.

Main djam 19 dan 21.
17 tahun keatas.

ADA

SFDIA

L3. — Virginia-radjangan
kuning No. 1,

alus-

Harga buat didjual lagi, €tung
s pantes.
Toko TJONG & Co.
sa
Malioboro 37, Jogja
Pasar Mas Inten en Berliant.
PaMD
SAN Pa, EPANK AR

Pe Menag Paya Tapa AG ERP,

Terima

kasih

.

sn

Kepada Pak Dr. SOETJIPTO

telah
jang

mengeluarkan
beberapa

minggu

lintah
angrem

» didalam hidung
saja, saja
» mengutjapkan beribu-ribu teri. ma kasih.
tt
Hariono Prodjoprawoto.
389-8

ME
:

-—B
Apotheek Particulier
MENTJYARL.
seorang

APHOTHEKERS

"ZAINAL"

HADIAH

Lodjiketjil Wetan 14. Telf. 406. Jogjakarta.

Jang

selalu sedia:

kantor/sekolah.
tjetak dalam/luar Negeri. Rolspecie, d.lJ. Matjam2 kertas :
Omslag, Pastoor. Doorslag Harga memuaskan:
menerima mainan anak2 dan keradjinan.
Pengurus.
390-8.

ADALAH

SEBAGAI

BUBUK

MAKAN

KAJU

Telah

JARIANOL,
BIKIN

Harga
HITEM

per

botol

RAMBUT

jang ke-II

1004

CNN

luntur

5 gr.

f 25—/2

gr.

f 10.—

Obat Minjak SOUARGA DUNIA untuk laki-laki p. b. f 10.—
Obat Zalf Face Crem (Tjahaja YOSAE) untuk hilangkan item2, djerawat dimuka dan kekolotan f 25.-— Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang dimuka
luar atau dalam, Sakit
tambah ongkos 1005. Untuk mengobati segala penjakit,
Linu-linu, Bengek (AshMata, Kentjing Manis, Kentjing Nanah, Mati Badan,
Keputihan,
bulanan,
accoord
ma) Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tidak
tidak
akar-akarnja
keluar
dan
Wasir (Ambeien) didjamin 10 hari sembuh
baik.
sampai
diobati
penjakit
Semuanja
dengan Operatie (Potong).
World

Famous

Prof.

Tabih

NIAZ

385-8

Typ. R.L/A. - 693/IN/A/102.

P3 Lt

dengan

2,
3.

nV

Tenun

ISTIMEWA

BOLA

nomer-nomernja

BARANG2

JANG

NEGARA

TERPILIH

setjara

4.
5.

&
S
£

L

Man

f

Tp SE
DN

bisa beli di

STORE

c

e.

:

g

aa

ag

abomot kaum

MASIN

sjarat2 bagi pemilih ialah:

PEMBELIAN

TERTJATAT:

Na

Harus disertai uang F 1,—

un-

tuk tiap2 lembarnja guna biaja pengiriman dan gslininistrasi.
Tidak dapat diterima.
REMBOURS:
PENARIKAN: TETAP DILAKUKAN pada TANGGAL 11
DAN 12 SEPTEMBER 1950.
AGAR DJANGAN SAMPAI KEHABISAN BELILAH SEKARANG DJUGA SURAT2 UNDIAN BARANG2 NEGA-

RA jang ke-II.

PENARIKAN SUDAH DEKAT.
Penjelenggaraan dan Pusat Pendjualan :

BANKING

No, 407, an
raat

dan

TANGGAL

My,"

Dil, Sandilata, No. 2 (Lodji-ketjil)
ah

:

1 BLOK TEXTIEL.
1 lembar KAIN BATIK tjap A.

Pendjelasan

TJAP

AR ORT Mp
ag
Ta
£,
(1
pr

RADIO merk Philips type BX 376.
SEPEDA laki-laki atau perempuan.

a. HARGA HANJA: f 7.50 untuk selembar surat undian.
b. PEMBELIAN DI: Kantor2 Bank dan Toko2 jang telah ditetapkan.

INDONESIA
MELAWAN!
HARGA

FACHRUDIN

Dil. Tepekong No. 3 — Medan,

Ae

Sarung

Sawah Besar 14 Djakarta, Tilp. 301 Gmb.
Djuga

Guan

CL. NGAT KONG

4

tidak

barang siapa jang menjimpan sedi-

DIITU.
Barang2 Hadiah telah tersedia antara lain ialah:
1. SEPEDA
MOTOR merk B.S.A. dan Douglas.

—

f 20.—

disadjikan kepada

UMUM

kitnja LIMA LEMBAR surat2 UNDIAN

JIRIAN (Spermatorrehoea) 'IMPOTENTIE. Tanda2 penjakit, selalu
Penjakit
kepala
perut kembung,
marah-marah, muka putjat, makanan kurang hantjur,
semuteri,
semutdingin,
tangan
kaki
tidur,
bisa
tidak
pusing, lekas tjape,
untuk
pikiran tidak tetap dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi,
MUDJARABNJA,
DITANGGUNG
OBAT JANG
itu semuanja kami sediakan
Obat

BESAR!

UNTUK

Alat2
Tinta
Kraft.
Djuga

ASSISTENT

Gadji berdamai, surat lamaran kepada No. 406-8 harian ini.

RENNAN
NK INTEL
AN

LAGI BAGI TUAN.

Perusahaan dagang

—

jg

ASING

TIDAK

Daon krosok VIRGINIA Li, L2,

403-8

and TRADING

CORP. Ltd.

Phone 555 — Jogjakarta."

Ss

399-8

